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Gemeentenieuws 14 april 2022

Collega’s gezocht! 

Wij zijn op zoek naar gedreven 
collega’s die samen met ons de 
schouders willen zetten onder het 
opbouwen van de gemeente Altena! 

Wij zoeken talent dat zich thuis voelt 
in deze veranderende omgeving die 
voortdurend nieuwe mogelijkhe-
den biedt. Bent u flexibel en vast-

beraden? Houdt u van uitdagende 
situaties? Ontdek dan de gemeente 
Altena als werkgever.

Dit zijn onze actuele vacatures:
• Consulent Wmo
•  Senior juridisch adviseur  

vergunningen
•  Allround buitendienstmedewerker 

(vakbekwaam hovenier)
•  Oproepkracht facilitair medewer-

ker  (voor 8 - 12 uur per week)
• Jongerenwerker

Meer informatie?
Kijk voor de volledige vacatures op 
www.werkenbijgemeentealtena.nl 

Uitnodiging Voorjaarsreceptie

We hebben er met z’n allen reikhalzend 
naar uitgekeken om elkaar weer

te kunnen ontmoeten!
Ik ben dan ook erg blij om u, namens het 
college van burgemeester en wethouders 

van Altena, uit te nodigen voor onze 
Voorjaarsreceptie.

26 april van 18.00 tot 20.00 uur
feesttent

parkeerterrein gemeentehuis 
Sportlaan 170 Almkerk

Het officiële gedeelte begint om 18.30 uur 
met onder andere de eerste uitreiking van 

de Schaal van Altena en het Kristal van 
Altena.

Heel graag tot 26 april!

Egbert Lichtenberg
Burgemeester van Altena

Vluchtelingen uit Oekraïne in Altena

In Altena verblijven momenteel zo’n 
150 Oekraïense vluchtelingen bij 
mensen thuis. Het is heel bijzonder 
hoe de inwoners van Altena deze 
mensen een veilig onderkomen en 
hulp bieden. Daar is de gemeente 
heel dankbaar voor. 

De gemeentelijke organisatie is  
ook druk bezig om een goede 
opvang voor deze vluchtelingen te 
realiseren. We richten ons daarbij op 
de langdurige opvang. Dat wil zeg-
gen dat we mensen een thuis kun-
nen geven langer dan 6 maanden. 
In Werkendam en Rijswijk worden 
daarvoor leegstaande gebouwen 
ingericht. Deze zijn bijna gereed. 
Het gaat om een gedeelte van het 
bedrijfspand van woningcorporatie 
Bazalt Wonen aan de Merwestraat/
Lijnbaan in Werkendam en de  
voormalige slaapwinkel Swart in 
Rijswijk. 

De eerste vluchtelingen kunnen hier 
begin mei terecht. Op de locatie in 
Werkendam is plaats voor ongeveer 
60 personen, in Rijswijk kunnen 30 
vluchtelingen terecht. De komende 
weken zijn vrijwilligers actief om de 
opvanglocaties in te richten.  

Complimenten aan al die inwoners 
die zich zo inzetten om de vluchte-
lingen warm te verwelkomen.

We zijn in overleg met organisaties 
als vluchtelingenwerk en andere  
lokale welzijnsorganisaties om  
ervoor te zorgen dat er op allerlei  
manieren aandacht is voor de 
vluchtelingen die hier zijn. Er is ook 
overleg met het onderwijs en hoe 
we dit voor kinderen op de beste 
manier kunnen inrichten.   

Leefgeld Oekraïense vluchtelingen
Vanaf deze week kunnen de  
vluchtelingen leefgeld aanvragen. 
Voorafgaand aan de landelijke  
regeling, start Altena met het uit-
keren hiervan. Zodra vluchtelingen 
een bankrekeningnummer hebben, 
kunnen we het geld dat vanuit Den 
Haag beschikbaar wordt gesteld, 
uitkeren. Vluchtelingen krijgen  
hierover persoonlijk bericht.

Algemene informatie Oekraïense 
vluchtelingen
Wilt u graag meer informatie over 
de opvang van de vluchtelingen, 
kijkt u dan ook eens op onze website, 
https://www.gemeentealtena.nl/ 
oekraine. Is iets niet duidelijk of 
heeft u aanvullende vragen, neem 
dan contact met ons op via  
oekraine@gemeentealtena.nl.  
We proberen de vragen waar  
mogelijk te beantwoorden.

Aangepaste openingstijden rond Pasen
Gemeentehuis 
Het gemeentehuis is gesloten op 
vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) en 
maandag 18 april (tweede paasdag).

Milieustation Werkendam:
Op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) en 
maandag 18 april (tweede paasdag) 
is het milieustation gesloten.

Gebruikelijke openingstijden  
milieustations:

Werkendam:
Maandag 10.30-15.30 uur
Dinsdag gesloten
Woensdag 9.00-13.00 uur
Donderdag gesloten
Vrijdag  10.30-15.30 uur
Zaterdag 8.30-15.30 uur

Giessen:
Maandag gesloten
Dinsdag 10.30-15.30 uur
Woensdag 15.00-19.30 uur
Donderdag 10.30-15.30 uur
Vrijdag  gesloten
Zaterdag 8.30-12.30 uur

Inzamelstation Hank (voor groen, 
matrassen en piepschuim/tempex):
Zaterdag 8.30-12.30 uur

Inzamelstation Verschoor Almkerk 
(alleen voor tuinafval):
Zaterdag 8.30-12.30 uur

Afsluiting A27:  zaterdag 23 april  
22.00 uur tot zondag 24 april 10.00 uur

In de nacht van zaterdag 23 april 
22.00 uur tot zondag 24 april 10.00 
uur is de A27 afgesloten vanaf 
knooppunt Hooipolder tot knoop-
punt Gorinchem. Dit is om de 
bewegwijzering te vervangen.  Een 
omleidingsroute wordt aangegeven. 

Hulpdiensten kunnen met gepaste 
snelheid door het afgesloten weg-
vak. 

Openbaar vervoer
Lijn 400 kan met gepaste snelheid 
door het afgesloten wegvak. Tijdens 
de werkzaamheden wordt rekening 
gehouden met de dienstregeling 
van lijn 400. 

Reserveweekend
Bij slecht weer worden de  
werkzaamheden verplaatst naar  
zaterdag 30 april 22.00 uur tot zon-
dag 1 mei 10.00 uur.



  
Volg ons ook op  

Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin

Presentatie concept ontwerp 
verkeersmaatregelen Zandpad en  
Jan Spieringweg

In 2022 gaan we wegonderhoud 
uitvoeren aan de Jan Spieringweg en 
het Zandpad in Sleeuwijk.  Dit biedt 
ook de mogelijkheid om de verkeers-
veiligheid te verbeteren.
Op 24 maart hebben we tijdens een 
inspraakavond reacties uit de omge-
ving verzameld. Deze reacties zijn 
verwerkt in een concept ontwerp.

Presentatie concept ontwerp op  
19 april
Het concept ontwerp presenteren 
wij op dinsdag 19 april tijdens een 
inloopavond in Het Rondeel in  
Woudrichem.
U kunt zich aanmelden voor een van 
de volgende tijdvakken:
19.00 – 19.30 uur
19.30 – 20.00 uur
20.00 – 20.30 uur
20.30 – 21.00 uur     

Aanmelden 
Aanmelden kan via 
www.gemeentealtena.nl/
janspieringweg

Concept ontwerp online bekijken
Wilt u of kunt u niet langskomen? 
Bekijk het concept ontwerp op onze 
website en geef uw reactie online via 
www.gemeentealtena.nl/
janspieringweg

 Doe mee aan het NK Tegelwippen
Altena doet ook dit jaar weer me aan 
het NK Tegelwippen en gaat de strijd 
aan met andere gemeenten.  
In welke gemeente wippen inwoners 
de meeste tegels uit hun tuin en 
vervangen deze door groen? Het NK 
Tegelwippen duurt tot en met  
31 oktober 2022. We dagen u uit om 
zoveel mogelijk tegels uit de eigen 
tuin te verruilen voor groen. Gevel-
tuintjes tellen ook mee! Geef uw 
gewipte tegels en een bewijsfoto van 
uw gewipte (gevel)tuin op via 
www.nk-tegelwippen.nl en ze 
worden opgeteld bij de Tegelteller 
van Altena. Met het NK Tegelwippen 
maken we Altena tegel voor tegel 
een stukje groener. 

Waarom Tegelwippen?
Naast dat we natuurlijk strijden voor 
de eer, heeft deze wedstrijd een veel 
belangrijker doel. Het klimaat ver-
andert. Dit merken we steeds vaker 
door langere periodes met extreme 
hitte, periodes van droogte of juist 
hevige regenbuien waardoor de 
straten onderlopen. Het vervangen 
van tegels door groen helpt. Groen 
werkt verkoelend en geeft schaduw, 
terwijl tegels juist extra opwarmen. 
Door meer groen kan regenwater in 
de bodem zakken en opgevangen 
worden voor de droge periodes. 

De gemeente werkt eraan om ons 
gebied hierop aan te passen door het 
aanleggen van wateropvang, wadi’s, 
halfverharding en groene daken. Ook 
inwoners kunnen meehelpen, door 
hun voor- en achtertuinen te ver-
groenen. 

Wat doet u met uw tegels? 
Geef uw afgedankte tegels een  
2e leven. Misschien is er een project 
in de buurt dat wat stenen kan 
gebruiken voor een paadje. Of 
hergebruik ze in uw tuin als bankje, 
tafeltje of insectenhotel. Bijen 
houden van beschutting! 

Kijk voor meer tips om uw tuin 
waterbestendig te maken op 
altena.gripopwater.nl 

Werkzaamheden Middenweg Andel-Veen

Dinsdag 19 april start aannemer van 
der Plas uit Giessen met het aanleg-
gen van tijdelijke verkeersmaatrege-
len aan de Middenweg/Veensesteeg 
in Andel en Veen. De werkzaamhe-
den duren ongeveer 5 weken. De tij-
delijke verkeersmaatregelen moeten 
de weg veilig en leefbaar houden 
en zijn vooruitlopend op de aanleg 
van een vrijliggend fietspad op deze 
route.

Planning
Om de overlast zoveel mogelijk te 
beperken, voeren we de werkzaam-
heden uit in 2 fases:
1.  Kruising Neerandelseweg tot en 

met Duizendmorgen 
2.  Duizendmorgen tot en met  

Zoutendijk 

Omleiding
Tijdens de werkzaamheden is de weg 
dicht voor gemotoriseerd doorgaand 
verkeer. Dit is op werkdagen tussen 
07.00 en 17.00 uur. Verkeer wordt 
omgeleid via de N267. De omleiding 
geven we met borden aan. Fietsers 
hebben tijdens de werkzaamheden 
wel doorgang.

Aantal bushaltes vervalt tijdelijk
Door de werkzaamheden is het 
tijdelijk niet mogelijk om gebruik te 
maken van de bushaltes bij zwembad 
Aqua Altena en aan de Kammetweg 
en Duizendmorgen in Andel. Reizi-
gers kunnen gebruik maken van de 
bushaltes aan de Neerandelseweg in 
Andel en de Schmitzstraat in Veen.
Meer informatie leest u op 
www.gemeentealtena.nl/middenweg. 

Vragen?
Stel ze aan:
Aannemer Van der Plas: 
Teus Komejan 06-10 47 79 03 of  
teus@vanderplas-giessen.nl

Gemeente Altena: 
•  Henk Valkis: 06-51 56 32 41 of  

h.valkis@gemeentealtena.nl
•  Justin Leemans 06-30 09 63 82 of 

j.leemans@gemeentealtena.nl   

Klussendienst 

De klussendienst is er voor ouderen, 
chronisch zieken, mensen met een 
beperking of inwoners die tijdelijk in 
bijzondere omstandigheden ver-
keren. Wanneer u niemand in uw 
omgeving heeft om klusjes in en om 
huis aan te pakken, dán kunnen wij 
langskomen. De vrijwilligers van de 
klussendienst staan klaar om uit-
komst te bieden wanneer er geen 
andere oplossing beschikbaar is.

Kosten
De kosten bedragen € 5,00 voor het 
eerste uur, gevolgd door € 2,50 per 
half uur. Dit wordt nadat de klus naar 
tevredenheid is uitgevoerd, contant 
afgerekend.

Aanmelden klus
Voor het aanmelden van een klus 
belt of mailt u de klussendienst, er 
wordt gekeken of de aanvraag past 
binnen de dienstverlening. Als de 
aanvraag kan worden uitgevoerd 
neemt de vrijwilliger van de klussen-
dienst contact met u op.

•  Klussendienst Altena voor de 
dorpen Almkerk, Andel, Dussen, 
Giessen, Hank, Nieuwendijk, Rijs-
wijk, Sleeuwijk, Uitwijk, Uppel, 
Waardhuizen, Werkendam en 
Woudrichem

Klussendienst Altena is bereikbaar op 
maandag van 09.00 tot 15.00 uur via 
telefoonnummer 06 – 39 58 51 70.

•  Klussendienst Welzijn Pro Seniore 
voor de kernen Babyloniënbroek, 
Drongelen, Eethen, Genderen, 
Meeuwen, Veen, Wijk en Aalburg:

De klussendienst van Pro Seniore is 
bereikbaar via e-mail: 
heleenvanderhulst@
st-welzijnproseniore.nl of telefoon-
nummer 06 – 30 37 98 52.



Officiële  bekendmakingen

Voel je je somber? Ben je eenzaam?  
Praat erover!

Er gebeurt veel in de wereld; eerst de 
Coronacrisis nu een oorlog in Europa. 
Heb je zorgen, maakt het je angstig of 
somber? Praat erover met iemand die 
je kent. Heb je niet direct iemand om 
mee te praten in de buurt ? Weet dat 
er mensen zijn die graag naar je willen 
luisteren. Deel je gedachten met hen, 
praat erover. Dat kan je helpen. 

•  Heb je nu hulp nodig? Chat of bel 
113 of gratis 0800-0113. Of kijk op 
www.113.nl

•  Ben je jonger dan 18 jaar: Kinderte-
lefoon, 0800-0432 (elke dag: 11 – 21 
uur), www.kindertelefoon.nl;

•  Ben je ouder dan 18 jaar: de chatfunc-
tie via JouwGGD.nl (ma t/m vr: 14 - 
22u / za & zo: 18 - 20u);

•  Luisterlijn: 088 07 67 000  (24/7) of 
chat/mail via www.deluisterlijn.nl

•  Alles oké? Supportlijn voor 18-24 jaar: 
0800 – 04 50 (elke dag: 14 – 22 uur), 
www.allesoke.nl

•  OnS Altena, 0183 – 51 60 60,  
ons@gemeentealtena.nl

Wandel mee met de Diabetes Challenge 

Wilt u wekelijks met een leuke groep 
een wandeling maken van ongeveer 
1 uur? Sluit dan aan bij één van de 
wandelingen. Er wandelt ook regel-
matig een zorgprofessional mee. We 
starten in de week van 9 mei.  

Wandelgroepen in verschillende 
kernen 
Er zijn op dit moment wandel-
groepen in Almkerk, Werkendam en 
Woudrichem. 
•  Almkerk: dinsdagavond om 19.00 

uur, locatie: nabij fysiofit
•  Werkendam: donderdagmiddag om 

13.00 uur, locatie: Doktershoek
•  Woudrichem: donderdagochtend 

om 11.15 uur, locatie: ’t Rondeel

Het is fijn als u zich aanmeldt via 
www.nationalediabeteschallenge.nl/
locaties. 

Wilt u ook een wandelgroep in uw 
kern? Neem dan contact op met de 
sportcoaches. 

Diabetes Challenge 
De wandelingen zijn onderdeel van 
de Nationale Diabetes Challenge 
(NDC), een initiatief van de Bas van 
de Goor Foundation. Het doel is om 
de kwaliteit van de gezondheid van 
mensen met diabetes te verbeteren. 
Mensen met maar uiteraard ook 
zonder diabetes hebben veel baat bij 
bewegen. Wandelen is laagdrempelig 
en vrijwel voor iedereen geschikt. 
Ieder jaar is het einddoel de Nationale 
Diabetes week. 

Kijk voor meer informatie op 
www.nationalediabeteschallenge.nl/
locaties, mail naar 
g.vandijk@gemeentealtena.nl of bel 
naar 0183 – 51 66 13.

Vaststelling regelingen
De gemeenteraad van de gemeente 
Altena heeft op 8 maart 2022 vastge-
steld: 
•  Bomenbeleidsplan Altena 2022

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Altena 
heeft op 15 maart vastgesteld:
•  Beleidskader pilot voor het plaat-

sen van kleine windturbines bij 
agrarische bedrijven in het  
buitengebied

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Altena 
heeft op 29 maart vastgesteld:
•  Regeling Kindpakket gemeente 

Altena 2022

Digitale bekendmaking
De regelingen zijn bekendgemaakt 
op www.overheid.nl, 
(lokaleregelgeving.overheid.nl/). 

De bekendmakingen zijn ook te 
vinden op de gemeentelijke website 
www.gemeentealtena.nl.

Inzien
U kunt deze regelingen ook gratis in-
zien in het gemeentehuis, Sportlaan 
170, 4286 ET Almkerk. Maak hiervoor 
een afspraak via 0183 - 51 61 00.  U 
kunt op verzoek tegen betaling een 
afschrift krijgen van de besluiten. 

Nieuws van de gemeenteraad 
Altenatafels

Dinsdag 19 april is de tweede ronde in 
de vergadercyclus van de gemeente-
raad: de Altenatafels. Hierin gaan de 
raadsleden met elkaar in gesprek of 
debat over verschillende voorstellen. 
Zij bepalen of deze voorstellen door 
kunnen naar de eerstvolgende raads-
vergadering ter besluitvorming. 

De Altenatafels beginnen om 19.30 
uur. Op de agenda staat onder andere: 
•  Laadvisie Altena
•  Uitgangspunten sport- en gezond-

heidsbeleid
•  Aanbesteding jeugdzorgregio
•  Bedrijfsplan MidZuid

De complete agenda vindt u op 
altena.raadsinformatie.nl/

Live volgen en/of terugluisteren 
•  Er wordt tegelijkertijd vergaderd in 

twee ruimtes. Daarom is een deel van 
de Altenatafels live te volgen via de 
livestream: altena.raadsinformatie.
nl/live. De gehele ronde is later terug 
te luisteren via  
altena.raadsinformatie.nl 

Volgende vergadering in april:
•  26 april: Raadsvergadering 

Deze vergadering begint om  
20.30 uur.

Gemeenteraad bezoekt  
Woudrichem 
Een groep raadsleden brengt op 10 
mei een bezoek aan Woudrichem. Zij 
gaan hierbij in gesprek met inwoners, 
organisaties en ondernemers. Op 
dit moment bereiden we dit bezoek 
voor, maar we staan natuurlijk open 
voor ideeën! ’s Avonds tussen 19.00 
en 19.30 uur vindt er een Inloop plaats 
in de Werf. Als inwoner van Wou-
dri chem kunt u hier zaken onder de 
aandacht van de raad brengen.

Woont u in Woudrichem?
Bent u inwoner van of ondernemer in 
Woudrichem? En wilt u kennismaken 
met de raad? Wilt u gebruik maken 
van de Inloop? Of wilt u gewoon eens 
kijken hoe de raad vergadert? U bent 
van harte welkom! Voor meer infor-
matie en om u aan te melden kunt u 
contact opnemen met de griffie.

Informatie en contact
Wilt u meer informatie over de ge-
meenteraad? Wilt u weten wanneer 
de raad vergadert? Of wilt u een keer 
inspreken of gebruik maken van de 
Inloop? Kijk op gemeentealtena.nl/
gemeenteraad of op 
altena.raadsinformatie.nl
 
Of neem contact op met de griffie:
• telefonisch via 0183 – 51 61 00
•  mail: griffie@gemeentealtena.nl
•  whatsapp:  06 – 22 15 60 88.



Evenementenvergunningen

De burgemeester van Altena en 
het college van burgemeester en 
wethouders van Altena hebben de 
volgende evenementenvergunnin-
gen verleend:

•  Almkerk: Tentjesfeest Almkerk 
2022 (2021-040953)

De Oranjevereniging van Almkerk 
organiseert van donderdag 21 tot en 
met zaterdag 30 april 2022 het tent-
jesfeest Almkerk. Op het parkeerter-
rein achter ’t Verlaat in Almkerk staat 
de grote feesttent en op verschillen-
de locaties door Almkerk heen staan 
buurttentjes. Er zijn verschillende  
activiteiten voor jong en oud. Er is 
o.a. een Q-music party, een hard-
loopronde, de verlichting, een 
vrijmarkt en een pubquiz. Voor meer 
info zie de website 
www.oranjevereniging-almkerk.nl.

•  Nieuwendijk: Koningsdag 2022 
(2022-005691)

De Oranjevereniging Nieuwendijk 
organiseert op woensdag 27 april 
2022 de Koningsdag 2022. Er worden 

verschillende activiteiten georga-
niseerd voor jong en oud in en rond 
het Tavenu aan de Singel 16a te 
Nieuwendijk. Met o.a. een vrijmarkt, 
luchtkussen en een kinderfeest van 
6.00 tot 22.00 uur. Voor meer info 
zie facebookpagina Nieuwendijkse 
OranjeVereniging.

•  Werkendam: Oranjefeest 2022 
(2022-006618)

De Oranjevereniging Werkendam 
organiseert van dinsdag 26 tot en met 
zaterdag 30 april 2022 het Oranjefeest 
2022. Op het evenemententerrein Wer-
kina te Werkendam. Het Oranjefeest 
met elke avond muziek start vanaf 
woensdagavond 27 april 2022. De ker-
mis start vanaf dinsdag 26 april 2022. 
Voor meer info zie de website 
www.oranjeverenigingwerkendam.nl.

Inzien
U kunt de verleende vergunningen 
inzien vanaf de eerste werkdag na 
deze publicatie. U kunt hiervoor een 
afspraak maken via 0183 - 51 61 00.

Bezwaar
Het is voor belanghebbenden mo-
gelijk binnen zes weken een be-
zwaarschrift in te dienen. U kunt een 
gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van burgemeester 
en wethouders van Altena, Postbus 
5, 4286 ZG Almkerk. Het is niet toe-
gestaan om een bezwaarschrift via 
e-mail in te dienen. 

Vertrokken naar onbekende bestemming
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Altena hebben besloten 
om de gegevens in de Basisregistratie 
personen (BRP) van deze personen 
niet meer bij te houden: 

Naam : W. van Wijk
Geboortedatum : 19-06-1997
Datum van 
uitschrijving : 14-03-2022

Naam : F.J. Muriel Garcia
Geboortedatum : 19-04-1975
Datum van 
uitschrijving : 14-03-2022

Naam : A. voor den Dag
Geboortedatum : 03-01-1986
Datum van 
uitschrijving : 14-03-2022

Naam : C.L.E. Donkersloot
Geboortedatum : 07-08-2011
Datum van 
uitschrijving : 14-03-2022

Naam : J. Sztaba 
Geboortedatum : 22-11-1973
Datum van 
uitschrijving : 14-03-2022

Naam : A. Sztaba
Geboortedatum : 15-07-1982
Datum van 
uitschrijving : 14-03-2022

Naam : N. Sztaba
Geboortedatum : 01-07-2016
Datum van 
uitschrijving : 14-03-2022

Naam : S. Sztaba
Geboortedatum : 17-10-1976
Datum van 
uitschrijving : 14-03-2022

Deze personen zijn uitgeschreven naar 
‘land onbekend’ vanaf de datum van 
uitschrijving. De reden voor uitschrij-
ving is dat deze personen niet meer 
wonen op het adres waar zij staan in-
geschreven volgens de Basisregistratie 
Personen (BRP). Dat blijkt uit onder-
zoek. De uitschrijving kan gevolgen 
hebben voor bijvoorbeeld het recht op 
een uitkering, een paspoort aanvragen 
of toeslagen van de Belastingdienst. 
Alle officiële instanties in Nederland 
maken namelijk verplicht gebruik van 
de BRP.  

U kunt binnen 6 weken bezwaar 
maken
Bent u het niet eens met de uitschrij-
ving? Dan kunt u bezwaar maken als u 
belanghebbende bent. U bent belang-
hebbende als de uitschrijving invloed 
heeft op uw situatie. Als u bezwaar wilt 
maken, doet u dit binnen 6 weken na 
de datum van deze bekendmaking. 
Hoe u bezwaar kunt maken, leest u op 
www.gemeentealtena.nl.

U kunt voor meer informatie contact 
opnemen
U kunt bellen naar Publiekszaken via 
0183 – 51 61 00. U kunt ons ook bellen 
als u meer wilt weten over hoe u 
bezwaar kunt maken.Kennisgeving van het voornemen tot 

uitschrijving Basisregistratie personen 
gemeente Altena

Uit onderzoek blijkt dat onderstaan-
de personen niet meer wonen op het 
adres waar deze volgens de Basis-
registratie personen (BRP) staan 
ingeschreven. 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Altena maken bekend het 
voornemen te hebben onderstaande 
personen uit te schrijven:

Naam : M.R. Jakubas
Geboortedatum : 20-08-1998

Naam : C. ’s-Gravemade
Geboortedatum : 25-03-1973

Binnen 4 weken na deze publicatie 
kunnen deze personen informatie 

doorgeven over hun feitelijke ver-
blijfplaats. Deze informatie moet 
worden doorgegeven aan Team 
Publiek Burgerzaken.

Als er geen informatie wordt door-
gegeven dan wordt er na 4 weken 
overgegaan tot uitschrijving uit de 
Basisregistratie personen (BRP). Het 
besluit tot uitschrijving wordt gepu-
bliceerd.

Tot 4 weken na de dag van verschij-
ning van deze publicatie kan men 
een zienswijze op de voorgenomen 
uitschrijving naar voren brengen. Dit 
kan schriftelijk door toezending aan 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 5, 
4286 ZG Almkerk. 

U kunt voor meer informatie 
contact opnemen
Als u meer informatie over het 
bovenstaande wilt dan kunt u bellen 
naar Team Publiek via 0183 - 51 61 00 
of mailen naar
adresonderzoek@gemeentealtena.nl.

Verleende vergunning Alcoholwet

De burgemeester van de gemeente 
Altena heeft de volgende drank- en 
horecavergunning verleend: 
•  Woudrichem, ’t Rond 13 4285 DE, 

Slijterij  (verzonden 31-03-2022 ref. 
2022-011307) 

U kunt binnen 6 weken bezwaar ma-
ken als u belanghebbende bent 
U bent belanghebbende als het besluit 
invloed heeft op uw situatie. U kunt 
dan schriftelijk bezwaar maken bij de 
burgemeester van de gemeente 

Altena, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk. 
In het ondertekende bezwaarschrift 
moet tenminste uw naam, adres, de 
datum waarop het besluit is genomen, 
omschrijving van het besluit waarte-
gen bezwaar gemaakt wordt en de re-
den van het bezwaar worden vermeld.

U kunt ook om een voorlopige voor-
ziening vragen bij de rechtbank in 
Breda 
Ons besluit blijft geldig totdat we een 
besluit hebben genomen over uw 
bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk 
dat de uitvoering van ons besluit direct 
wordt tegengehouden? Dan kunt u 
ook een voorlopige voorziening vragen 
aan de rechter. Dit kan alleen als u ook 
een bezwaarschrift heeft opgestuurd. 
Wilt u meer weten over hoe u een 
voorlopige voorziening aanvraagt? 
Kijk dan op www.gemeentealtena.nl/
bezwaar of bel naar 0183 - 51 61 00.



Verkeersbesluit Woudrichem
Het college van burgemeester en wet-
houders van Altena heeft het volgende 
verkeersbesluit genomen: 

•  Woudrichem: Benjaminslaan vol-
gens verkeersbesluit VB2022-13: 
Er wordt een individuele gehandi-
captenparkeerplaats gerealiseerd ter 
hoogte van perceelnummer 24 aan 
de Benjaminslaan. 
Het verkeersbesluit is op 04-04-2022 
gepubliceerd in het Gemeenteblad.

U kunt binnen 6 weken bezwaar 
maken tegen ons besluit
De 6 weken gaan in op de dag na de 
datum van publicatie in het 
Gemeenteblad.
 
In uw bezwaarschrift zet u:

•  uw naam en adres;
•  de datum van uw bezwaarschrift;
•  een omschrijving van het besluit 

waartegen u bezwaar maakt (of een 
kopie van deze brief);

•  de reden waarom u het niet eens 
bent met ons besluit;

•  uw handtekening.

Uw bezwaarschrift stuurt u aan de 
gemeente Altena, Postbus 5, 
4286 ZG Almkerk.

U kunt ook om een voorlopige voor-
ziening vragen bij de rechtbank in 
Breda
Het duurt even voor we een beslis-

sing nemen over uw bezwaarschrift. 
Ondertussen blijft ons besluit waar-
tegen u bezwaar maakt wel geldig. Is 
dat voor u een probleem en wilt u dit 
stopzetten, dan kunt u een voorlopige 
voorziening vragen aan de rechter. Dat 
is een regeling voor de periode dat uw 
bezwaarschrift nog bij ons in behande-
ling is. 
 
Een voorlopige voorziening vraagt u 
aan bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 
sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 
4800 PA Breda.

U betaalt kosten als u vraagt om een 
voorlopige voorziening (griffierecht). 
Op www.rechtspraak.nl leest u er meer 
over.
 
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met het team 
Ruimtelijk Beheer, cluster Mobiliteit 
van de gemeente Altena via 
verkeer@gemeentealtena.nl of  
0183 - 51 61 00. 

Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunningen

•  Almkerk: Melkweg 10, 4286 CE, 
bestaande schuur verhogen, 
renoveren en voorzien van een 
overkapping (2022-012463); ingeko-
men op 5 april 2022.

•  Almkerk: nabij Midgraaf 19 (kop-
pelstuw Almkerk), 4286 LZ, aanleg 
drijvende zonnepanelen (2022-
012393); ingekomen op 5 april 2022. 

•  Babyloniënbroek: tussen Broekse-
straat 57 en 61, 4269 VE, realiseren 
nieuwbouw woning en bijgebouw 
en aanleggen uitrit (2022-012165); 
ingekomen op 31 maart 2022. 

•  Dussen: van Groesbeeklaantje 1, 
4271 MZ, bouwen houten schuur 
met overkapping en losse overkap-
ping op het achter/zij-erf van woning 
(2022-012356); ingekomen op  
4 april 2022. 

•  Hank: Raai 61, 4273 BC, uitbreiding 
woning (2022-012252); ingekomen 
op 1 april 2022.

•  Hank: Raai 103, 4273 BC, realiseren 
inrit (2022-012320); ingekomen op  
2 april 2022.

•  Hank: Steurstraat 34, 4273 EN, 
realiseren overkapping zwembad 
(2022-012266); ingekomen op 4 april 
2022. 

•  Nieuwendijk: Rijksweg 43, 4255 GG, 
bouwen 2 tiny houses (2022 
012326); ingekomen op 3 april 2022. 

•  Rijswijk: Plan Parelhof aan de Alm-
weg/Enghweg/Kruisstraat,  
4284 VG, realiseren nieuwbouw  
25 woningen (2022-012210); ingeko-
men op 31 maart 2022. 

•  Rijswijk: Nieuwstraat ong. (De 
Bron-kavel 7), 4284 VJ, bouwen 
vrijstaande woning (2022-012473); 
ingekomen op 7 april 2022.

•  Sleeuwijk: Kerkeinde ong.,  
4254 LC, plaatsen 2 sonderingen, af-
dichten met zwelklei (2022-012245); 
ingekomen op 1 april 2022. 

•  Sleeuwijk: Waterlinie 159,  
4254 VB, bouwen nieuwbouw wo-
ning (2022-009917); ingekomen op  
8 maart 2022 (dit betreft een rectifi-
catie, eerder is per abuis een aan-
vraag ingediend voor nummer 156).

•  Veen: Hanenhof 4, 4264 WC, reali-
seren nieuwbouw vrijstaande woning 
en aanleggen uitrit (2022-012337); 
ingekomen op 4 april 2022. 

•  Veen: Maasdijk 431a, 4264 AS, star-
ten Bed and Breakfast (2022-012198); 
ingekomen op 31 maart 2022. 

•  Werkendam: Biesboschhaven 
Noord 10, 4251 NL, veranderen 
inrichting (Milieu) (2022-012360); 
ingekomen op 4 april 2022. 

•  Werkendam: K van de Sande- 
straat 13, 4251 ZN, bouwen nieuwe 
schuur (2022-012272); ingekomen op 
5 april 2022. 

•  Werkendam: Schans 7, 4251 PT, 
tijdelijk plaatsen van een stacaravan 
met houten aanbouw (legalisatie) 
(2022-012340); ingekomen op  
4 april 2022. 

•  Wijk en Aalburg: Grote Kerk- 
straat 10, 4261 BD, herstel/on-
derhoud voegwerk (2022-012369); 
ingekomen op 4 april 2022. 

•  Wijk en Aalburg: Maasdijk 139, 
4261 AG, verbouwen, veranderen 
en uitbreiden woning (2022-012479); 
ingekomen op 7 april 2022.

•  Wijk en Aalburg: Polstraat 7,  
4261 BP, plaatsen schuur en bijge-
bouw (2022-012447); ingekomen op  
5 april 2022.

•  Woudrichem: Almkerkseweg 10, 
4285 WZ, milieuneutrale verandering 
(realiseren overdekte uitlopen aan 
stal D en E) (2022-012163);  
ingekomen op 30 maart 2022.

U kunt nog geen bezwaar maken
U kunt pas bezwaar maken als het 
college een besluit heeft genomen.

Besluit verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning

•  Giessen: Giessensesteeg 12, 
4283 HP, realiseren nieuwbouw 
woning en garage-berging 
(OV20220096/6725561); verzonden 
op 6 april 2022. 

U kunt nog geen bezwaar maken
U kunt pas bezwaar maken als het 
college een besluit heeft genomen.



Besluit verlenen omgevingsvergunningen

•  Andel: Amaliahof 17, 4281 KZ, rea-
liseren woonhuis en aanleggen uitrit 
(OV20220115/6751429); verzonden op 
5 april 2022.

•  Dussen: Binnen 15a, 4271 BV, plaat-
sen erfafscheiding (OV20220136); 
verzonden op 5 april 2022. 

•  Dussen: Binnen 15a, 4271 BV, wijzi-
gen inrit (OV20220131); verzonden op 
5 april 2022. 

•  Sleeuwijk: sectie S, nummer 2979, 
aanpassen aan- en afmeer steiger 
(OV20220081/6706275); verzonden 
op 5 april 2022.

•  Werkendam: sectie H, nummer 
1053, aanpassen aan- en afmeer stei-
ger (OV20220081/6706275); verzon-
den op 5 april 2022.

•  Wijk en Aalburg: Maasdijk 18 en 
20, 4261 AD, gebruik van twee 
burgerwoningen toestaan op de 
bestemming ‘Bedrijf’ waar nu 
bedrijfswoningen gelegen zijn 
(OV20210823/6627133); verzonden op 
6 april 2022. 

•  Wijk en Aalburg: Perzikstraat 36, 
4261 KD, verbouwen woning 
(OV20220148/6780679); verzonden  
op 8 april 2022. 

•  Woudrichem: sectie H, nummer 
1126, aanpassen aan- en afmeer stei-
ger (OV20220081/6706275); verzon-
den op 5 april 2022.

U kunt binnen 6 weken bezwaar 
maken als u belanghebbende bent
U bent belanghebbende als het besluit 
invloed heeft op uw situatie. U kunt 
dan schriftelijk bezwaar maken. U 
moet dit doen binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit. In uw 
brief zet u uw naam, adres, de datum, 
het besluit, waarom u het niet eens 
bent met het besluit. U stuurt uw brief 
naar: college van burgemeester en 
wethouders, 
Postbus 5, 4286 ZG  Almkerk.

U kunt ook om een voorlopige voor-
ziening vragen bij de rechtbank in 
Breda
Ons besluit blijft geldig totdat we een 
besluit hebben genomen over uw 
bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk 
dat de uitvoering van ons besluit direct 
wordt tegengehouden? Dan kunt u ook 
een voorlopige voorziening vragen aan 
de rechter. Dit kan alleen als u ook een 
bezwaarschrift heeft opgestuurd. Wilt 
u meer weten over hoe u een voorlopi-
ge voorziening aanvraagt? Kijk dan op 
www.gemeentealtena.nl/bezwaar  of 
bel naar 0183 - 51 61 00.

U kunt een vergunning binnen 
6 weken bekijken
De 6 weken gaan in na de verzendda-
tum van het besluit. Via de website van 
de gemeente Altena kunt een informa-
tieverzoek indienen om de vergunning 
digitaal te bekijken. 
Kijk daarvoor op gemeentealtena.nl/
informatieverzoek of bel naar 
0183 - 51 61 00.

Info & Contact

Postadres:
Postbus 5, 4286 ZG Almkerk

Bezoekadres:
Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk

Telefoon: 0183 - 51 61 00
Fax: 0183 - 66 03 97

E-mail: info@gemeentealtena.nl
Website: www.gemeentealtena.nl

Scholen Altena zoeken medewerkers voor 
onderwijs Oekraïense kinderen 

Door de oorlog in Oekraïne verblijven 
inmiddels tientallen Oekraïense vluch-
telingen in Altena. Tot nu toe veelal bij 
particulieren. Binnenkort ook op cen-
trale opvanglocaties in de gemeente. 

Onder de vluchtelingen zijn veel 
kinderen. Voor hen worden 3 centrale 
plekken in de gemeente ingericht waar 
ze onderwijs krijgen; het Fundament in 
Genderen, het Vlechtwerk in Werken-
dam en Eben Haëzer in Woudrichem. 

De scholen in Altena staan daarmee 
voor een grote opdracht. Om de 
kinderen op te vangen, tot rust te laten 
komen, en onderwijs te bieden. 

Voor het opstarten van deze zoge-
naamde ‘Taalklassen’ zijn de scholen 
op zoek naar: 

Onderwijskundig professional  
Om het onderwijs aan deze leerlingen 
te kunnen verzorgen is goede coör-
dinatie van groot belang. Daarvoor 
zoeken wij een onderwijskundig pro-
fessional met talent voor organiseren. 
Je bent een spin in het web, ziet het als 
een uitdaging om roosters te maken, 
personeel aan te sturen, middelen en 

materialen te organiseren en vervoer 
te regelen. Reageer voor dinsdag 20 
april door een motivatie en CV te  
sturen naar info@obs-sigmond.nl 
t.a.v. Cindy Middeljans. 
  
Leerkracht, onderwijsassistent of 
pedagogisch medewerker
Ben jij leerkracht, onderwijsassistent 
of pedagogisch medewerker? En ben 
je bereid om de komende periode 
onderwijs en begeleiding te bieden 
aan de kinderen die gevlucht zijn? Laat 
het dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 
voor 22 april,  weten, door een motiva-
tie en CV te sturen naar 
personeelszaken@destroming.eu 
ter attentie van Elise van Es- van 
Noorloos.  

Als je mogelijkheden ziet, wil je dan 
in je brief aangeven welke dagen en 
welke periode je beschikbaar zou zijn?  
 
De aangeboden diensten hoeven niet 
persé in een dienstverband uitgevoerd 
te worden, maar kunnen ook op basis 
van vrijwillige beschikbaarheid of op 
projectbasis. 
 
Misschien ken je ook mensen in je 
netwerk die willen en kunnen helpen? 
Niet iedereen hoeft een onderwijsbe-
voegdheid te hebben. Ook die namen 
en hun beschikbaarheid horen we 
graag. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank namens alle 
ouders en kinderen die gevlucht zijn 
uit Oekraïne!

Scholen in Altena, gemeente Altena 


